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A globális nevelés hazai helyzete 
 

Magyarországon számos elkötelezett civil szervezet foglalkozik a fenntarthatóság környezeti, gazdasági és 

szociális vonatkozásaival és széles vertikumban szólítja meg a társadalom egyes csoportjait annak érdekében, 

hogy a fenntarthatóság univerzális értékké váljon. Egyre több egyetem is indít olyan szakot, ahol a 

fenntarthatóság kiegészítő szerepet kap a központi tárgyak mellett, továbbá olyan szakirányú továbbképzéseket, 

ahol lehetőséget nyújtanak a szakembereknek, hogy tudásuk a jövő nemzedék számára is élhető Föld megőrzését 

biztosítsa. 

 

HAND Globális Nevelés Munkacsoport 

A HAND Szövetség Globális Nevelés Munkacsoportjának 2007-es megalakulása óta missziója, hogy a 

fenntarthatóságot a globális felelősségvállalásra nevelés szemléletén keresztül népszerűsítse. A munkacsoport 

fontosnak tartja, hogy a globális nevelés egyaránt megjelenjen a formális, nem-formális és informális oktatásban. 

Célja, hogy a 21. század globális kihívásait felismerő és azokra válaszolni képes fiatalok nőjenek fel 

Magyarországon. A munkacsoport hazai és nemzetközi szinten párbeszédet kezdeményez, lobbi és 

érdekképviseleti feladatokat lát el, és információt szolgáltat globális nevelés témában. 

 

Munkája során releváns minisztériumokkal is együttműködik a szemlélet hazai elismertségének előmozdítása 

érdekében. Ezen a téren mérföldkőnek tekinthető a 2016-ban létrejött Globális Nevelés Koncepció1, amelynek 

alkalmazását a 1784/2016. (XII. 16.) Korm. határozat2 hivatott elősegíteni. 

 

A Munkacsoport 2018-as tervei 

A Munkacsoport 2018-19-ben további erőfeszítéseket tesz, hogy a szemlélet integráns részévé váljon a Nemzeti 

Alaptantervnek is, amely jelenleg felülvizsgálati szakaszban van, egyúttal a munkacsoport tagjai cselekvési tervet 

fogalmaznak meg, hogy a dokumentumokon túl a nevelési gyakorlatban fokozottan megjelenjenek az emberi 

jogokhoz, környezetvédelemhez és egyéb globális témákhoz kapcsolódó tartalmak. 

A legfontosabb beavatkozási pontok:  

 Párbeszédre lehetőséget nyújtó találkozók rendszeresítése mind a politikai döntéshozók, mind a képzéssel 

foglalkozó egyetemek, főiskolák vezetői számára minisztériumi támogatottsággal. 

 A Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatának mielőbbi megvalósítása. 

 Az emberi jogokhoz, környezetvédelemhez és egyéb globális témákhoz kapcsolódó tartalmak  nevelési 

gyakorlatba integrálása  rövid távon belül. 

 A globális neveléssel foglalkozó civil szervezetek elvi és pénzügyi támogatása hazai költségvetési keretből. 

 

A Munkacsoport 2018-ban létrehoz egy honlapot is, melyen megosztja a hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat 

mind módszertan, mind oktatási anyag tekintetében kiemelt hangsúllyal a fenntarthatósághoz, felelős 

állampolgársághoz kapcsolódva. 

                                                      
1http://www.kormany.hu/download/0/4c/e0000/Koncepci%C3%B3%20pdfpdfK%C3%9CM0121A5B127899154652A1E93C7E96F515C7f.

pdf 
2 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A16H1784.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT 

http://www.kormany.hu/download/0/4c/e0000/Koncepci%C3%B3%20pdfpdfK%C3%9CM0121A5B127899154652A1E93C7E96F515C7f.pdf
http://www.kormany.hu/download/0/4c/e0000/Koncepci%C3%B3%20pdfpdfK%C3%9CM0121A5B127899154652A1E93C7E96F515C7f.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A16H1784.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
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Nemzetközi kezdeményezések, szervezetek tevékenysége 

A Globális Nevelés Hetében (2018-ban november 19-25) 

kiemelt események szervezésével hívják fel a 

szervezetek középiskolások, tanárok bevonásával a 

fejlesztési célokra a figyelmet, így bevonva olyan 

állampolgárokat, akik tennének a fenntartható jövőért 

Európában és világszerte. A kezdeményezés elindítója az 

Európa Tanács Észak-Dél Központja (COE NSC).3 Mind 

magánembereknek, mind szakembereknek lehetősége 

van bekapcsolódni a rendezvénysorozatba saját 

kezdeményezésekkel, programokkal iskolákban, 

munkahelyeken vagy szabadidős programként. 

A CONCORD Szövetség fogja össze Európában a 

segélyezéssel és fejlesztéssel foglalkozó európai 

szervezeteket.4, melyek egy külön munkacsoportban foglalkoznak a Szövetségen belül a globális nevelés európai 

szintű kérdéseivel. A szövetség jelentéseinek, helyzetelemzéseinek tanulmányozása hozzájárulhat a sokszor 

rejtett összefüggések felismeréséhez, megértéséhez. 

 

 

Összeállította: HAND Globális Nevelés Munkacsoport 

http://hand.org.hu/munkacsoportok_/globalis_neveles_munkacsoport 

 

                                                      
3 https://www.coe.int/en/web/north-south-centre 
4 https://concordeurope.org/ 
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